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Verksamhetsplan år 2016/2017 för SamGIS Skåne
Verksamhetsidé
SamGIS Skåne ska
• verka för samverkan kring geografiska data vad gäller teknisk tillgänglighet,
prisnivå och nyttjanderätt
• fungera som en regional intresseorganisation och nätverk för GISanvändare/producenter på lokal och regional nivå gentemot centrala producenter
av geografiska data
• sprida information om GIS-aktiviteter/tillämpningar inom och utanför Skåne
• initiera och stimulera till GIS-projekt inom Skåne
• uppmärksamma behov av standardisering inom verksamhets- och teknikområdet
Styrelse
Styrelsen skall bestå av ledamöter som representerar statliga och kommunala
myndighet eller privata organisationer. Styrelseledamöter bör ha en viss tyngd och
mandat från sin ordinarie arbetsgivare. För att närmare utveckla speciella
frågeställningar, kan styrelsen utse ett arbetsutskott. Medlemmarna i styrelsen bör ta
på sig att fungera som kontaktpersoner mellan styrelsen och föreningens medlemmar
inom sina skilda specialområden
Verksamheten
Nätverkstjänst
En av föreningens huvuduppgifter är att skapa förutsättningar för att nätverk kring
aktuella frågor bildas. Styrelsens ledamöter fungerar på individuell basis som
kontaktyta för dessa nätverksbildningar så att utbyte och kontakt sker med
verksamheter inom föreningen (dess medlemmar) och verksamheter utanför
föreningen (omvärlden).
Seminarier
Föreningen avser att anordna två seminarium per år. Vårseminarium åtföljs av
föreningens årsmöte. Kart- och GIS-dagarna anordnas under hösten i samarbete med
Kommunförbundet Skåne och Lantmäteriet.
Workshops
SamGIS Skåne anordnar workshops i aktuella ämnen. Dessa praktiskt inriktade träffar
kan avse frågor som berör GIS inom specifika temaområden (t ex GIS inom
detaljplaner, översiktlig planering etc) eller mer allmänna frågor om GIS (t ex
regionala metadatabaser, framtids GIS) eller programvaruspecifika frågor
(erfarenhetsutbyte mellan användare, olika programs starka och svaga sidor,
intressanta applikationer).
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Information från föreningen
Föreningen bör aktivt verka för att myndigheter, företag och organisationer som
arbetar med GIS i Skåne blir medlemmar i SamGIS Skåne och nås av föreningens
information och aktiviteter.
Hemsida
Hemsidan ska innehålla information från föreningen; - stadgar, -verksamhetsplan, förteckning över styrelse. Aktuella aktiviteter och intressanta exempel på GISanvändning inom skilda samhällssektorer måste uppmärksammas.
Projekt
SamGIS Skåne ska initiera och medverka i projekt vars syfte är att samverka kring
geografiska data. Det kan gälla att hjälpa till med att hitta medfinansiärer eller
resurspersoner för olika typer av projekt eller hjälp med att söka EU-finansiering av
GIS-inriktade projekt. Det kan också gälla att förmedla kontakter med liknande
projekt eller dataleverantörer.
Kontakter
En av föreningens viktigaste uppgifter är att främja samverkan mellan GISintressenter i Skåne. För att åstadkomma detta är det angeläget att utbyta erfarenheter
och samverka med andra regionala intresseföreningar. Motsvarande kontakter och
utbyte med nationella organisationer riktas främst mot ULI (Utvecklingsrådet för
landskapsinformation) och Stanli (Standardisering inom Landskapsinformation).
Ekonomi
För att utöver ordinarie föreningsaktiviteter kunna arrangera praktiskt inriktade
seminarier/workshops bör SamGIS ekonomi medge en fast kansliresurs. Budget bör
utöver kansliresurs säkerställa de utgifter som krävs för deltagande, bevakning och
uppföljning av aktiviteter samt FoU inom GIS-området som krävs för att ge
medlemmarna full service.
Medlemsavgifter och intäkter vid seminarium och workshops avser bära dess
kostnader.
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